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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 13.01.2020 Tid: 13:00 – 16:50 

TEMAMØTE/DAGSORDEN:  

13:00 Oppmøte Rådhuset for felles transport  

13:00 – 15:00 Befaring:  

 Plassen Gardhamar  

 Vestsiden pukkverk  

15:00 – 16:00 Pause/bespisning  

16:00 Saksliste 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Leder Roger Larsen   

Nestleder Knut Stubben   

Medlem Terje Berghagen   

Medlem Eli Marie Hanserud   

Medlem Lise Bye Jøntvedt   

Medlem Anders Braaten   

Medlem Lise Kihle Gravermoen   

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Tove Mette Pedersen   

Varamedlem Tora Alvilde Hagen Tungesvik FD Roger Larsen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Kommunalsjef, Hilde B. Fivelsdal,Ingrid Strømme (byggesak – utslipp) 

Elisabeth Skaret Lund (byggesak), Kristine Grønlund (byggesak) 

Mathilde Høglund (areal- og byplan), Knut Kjennerud (areal og byplan – 

avdelingsleder) 

 

 

Merknader  Roger Larsen erklærte seg inhabil i behandling av sak 7/20, ihht.  

forvaltningsloven § 6, annet ledd. 

 Et enstemmig hovedutvalg (HMA) bifalt dette.  

 Tora A. Hagen tok sete under behandling av sak 7/20. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 1/20, delegerte 1/20 

til og med sak  9/20, refererte 2/20 

Leder tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet 

satt. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Tove Mette Pedersen Roger Larsen  Knut Stubben 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

 

 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/20 20/61   

 Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 

13.01.2020  

 

 

2/20 20/61   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for miljø- 

og arealforvaltning den 13.01.2020  

 

 

1/20 15/3467   

 Tildeling av adressenavn i området Krokskogen midt  

 

 

2/20 15/8783   

 0605_420 Detaljregulering for Kvartal 46 - prinsippsak for videre arbeid  

 

 

3/20 19/2246   

 Dispensasjon for etablering av betongblandeverk Gnr/bnr 52/59, 52/60 

Vestsiden Pukkverk 

 

 

4/20 19/5551   

 Snødeponi Petersøya - dispensasjon for vinteren 2019/2020 Gnr/bnr/fnr 

318/250/1 

 

 

5/20 19/3907   

 Klage på pålegg om utbedring av avløp Gnr/bnr 18/11 - Bakkebakken 20 

 

 

6/20 19/4339   

 Avslag på søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 66/12 - Plassen 

Gardhamar 

 

 

7/20 19/5112   

 Søknad om fornyet tillatelse til motorferdsel i utmark - opplæring til 

førerkort for snøscooter  
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8/20 19/5520   

 Motorferdsel i utmark, søknad om fornyelse av tillatelse  

 

 

9/20 17/1379   

 431 Områderegulering Hønefoss - Klage på vedtak  
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1/20   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 13.01.2020  

 

Vedtak: 

 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Delegerte vedtak tas enstemmig til orientering. 

 

Forslag til vedtak: 
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2/20   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 13.01.2020  

 

Vedtak: 

 

Referatsaker tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Referatsaker tas enstemmig til orientering. 

 

Forslag til vedtak: 
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1/20   

Tildeling av adressenavn i området Krokskogen midt  

 

Vedtak: 

 

1. Damtjern 

2. Storflåtaveien 

3. Spålsveien 

4. Haukveien 

5. Kuvliveien 

6. Langliveien 

7. Gransvikveien 

8. Nye Heggelivei 

9. Gråseterveien 

10. Dammyrdalsveien 

11. Søttjernveien 

12. Smeddalsveien 

13. Lauvliveien 

14. Gaupeskardveien 

15. Skardtjernsveien 

16. Gyllaveien 

17. Gyrihaugen 

18. Huken 

19. Skjennungslia 

20. Stubbdalsflaka 

21. Lauvlibrenna 

22. Nibbi 

23. Nibbitjern 

24. Stormyr 

25. Styggedalsveien 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Damtjern 

2. Storflåtaveien 

3. Spålsveien 

4. Haukveien 

5. Kuvliveien 

6. Langliveien 
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7. Gransvikveien 

8. Nye Heggelivei 

9. Gråseterveien 

10. Dammyrdalsveien 

11. Søttjernveien 

12. Smeddalsveien 

13. Lauvliveien 

14. Gaupeskardveien 

15. Skardtjernsveien 

16. Gyllaveien 

17. Gyrihaugen 

18. Huken 

19. Skjennungslia 

20. Stubbdalsflaka 

21. Lauvlibrenna 

22. Nibbi 

23. Nibbitjern 

24. Stormyr 

25. Styggedalsveien 
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2/20   

0605_420 Detaljregulering for Kvartal 46 - prinsippsak for videre arbeid  

 

Vedtak: 

 

1. Arbeidet med 0605_420 detaljregulering for Kvartal 46 tas opp igjen. 

2. Det åpnes opp for et planforslag som omfatter Stangs gate 7, under forutsetning av at 

eksisterende fasade tilbakestilles til opprinnelig stand og bevares. Det tillates 

byggehøyde inntil en etasje over dagens høyde. 

3. Det tillates ikke påbygg på Storgata 13. 

 

 

 

Behandling: 

 

Lise Kihle Gravermoen (Sp) fremmet følgende forslag: 

«Avviser forslag». 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til endret pkt.2 p.v.a. Uavh, Ap, sp og V: 

«Det åpnes opp for et planforslag som omfatter Stangs gate 7, under forutsetning av at 

eksisterende fasade tilbakestilles til opprinnelig stand og bevares. Det tillates byggehøyde inntil 

en etasje over dagens høyde». 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag pkt. 1 og 3 ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling 

til Formannskapet. 

Alternativ avstemming mellom rådmannens pkt. 2 og Braatens (Sp) forslag p.v.a. Uavh, Ap, 

Sp og V, ble Braatens (Sp) forslag vedtatt med 5 stemmer. (Frp, Krf og H) som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Arbeidet med 0605_420 detaljregulering for Kvartal 46 tas opp igjen. 

2. Det åpnes opp for et planforslag som omfatter riving av Stangs gate 7. 

3. Det tillates ikke påbygg på Storgata 13. 

 

 

 

 



  

Side 10 av 18 

3/20   

Dispensasjon for etablering av betongblandeverk Gnr/bnr 52/59, 52/60 Vestsiden 

Pukkverk 

 

Vedtak: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebegrensningen i pbl. §§ 29-4 jf. 30-4 innvilges, jf. 

pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon for utvidelse av ordinær driftstid innvilges på følgende 

vilkår, jf. pbl. § 19-2  

a. For ordinær drift av betongblandeverket fra 06.00-18.00: 

i. Det skal ikke slippes ut mer støv og støy fra anlegget enn det som er 

nødvendig for driften. 

ii. Betongblandeverkets bidrag til utendørs støy på uteoppholdsarealer og 

utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål i omkringliggende 

boliger skal ikke overskride følgende grenser: 

1. Utendørs støynivå: Lden 52 dBA 

2. Utendørs støynivå i nattperioden kl. 23-07: Lnatt: 42 dBA 

iii. Tiltakshaver skal sikre at krav til innendørs gjennomsnittlig støynivå i 

oppholdsrom og soverom i de nærmeste boligene ikke overskrider 

Lp,A,24h 30 dB. For nattperioden (kl. 23-07) skal støy i soverom ikke 

overskride Lp,AF,max 45 dB. 

b. For døgnkontinuerlige perioder gjelder i tillegg til vilkårene ovenfor under 

punkt a, følgende vilkår: 

i. Maksimal lengde på hver døgnkontinuerlige periode er 30 døgn. 

ii. Det skal være minimum 30 døgn ordinær drift før neste 

døgnkontinuerlige periode kan iverksettes. 

iii. Utenfor normal driftstid 06.00-18.00 skal aktiviteten begrenses til å 

produsere og transportere ut maksimalt 4 billass betong. Det tillates 

ingen transport inn til betongblandeverket. Påfylling av siloer for tilslag 

og annen klargjøring av produksjonen skal så langt det lar seg gjøre skje 

innenfor normal driftstid. 

iv. Perioder med døgnkontinuerlig drift skal varsles berørte naboer i 

forkant. Varslingen skal gjennomføres på tidligst mulige tidspunkt, og 

senest 7 dager i forveien. Varslingen skal minimum inneholde: 

1. Henvisning til relevant regelverk 

2. Arbeidets art 

3. Begrunnelse for at de støyene arbeidene er nødvendige 

4. Stipulert periode for støyende aktivitet 

5. Arbeidstid over døgnet og type aktivitet til ulike tider 

6. Ansvarlig kontaktperson, inkludert telefon og arbeidssted 

3. Viderebehandling av saken delegeres rådmannen. 
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Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag: 

Rådmannens alternativ 3: 

 «Gi dispensasjon fra høydebestemmelsen, men avslå dispensasjon om utvidede driftstider -  

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebegrensningen i pbl. §§ 29-4 jf. 30-4 innvilges, jf. pbl. § 

19-2.  

2. Søknaden om dispensasjon for drift utover regulerte driftstider avslås, jf. pbl. § 19-2.  

3. Viderebehandling delegeres rådmannen.  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Braatens(Sp) forslag, ble 

Rådmannens forslag vedtatt mot 2 stemmer (Sp). 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebegrensningen i pbl. §§ 29-4 jf. 30-4 innvilges, jf. 

pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon for utvidelse av ordinær driftstid innvilges på følgende 

vilkår, jf. pbl. § 19-2  

a. For ordinær drift av betongblandeverket fra 06.00-18.00: 

i. Det skal ikke slippes ut mer støv og støy fra anlegget enn det som er 

nødvendig for driften. 

ii. Betongblandeverkets bidrag til utendørs støy på uteoppholdsarealer og 

utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål i omkringliggende 

boliger skal ikke overskride følgende grenser: 

1. Utendørs støynivå: Lden 52 dBA 

2. Utendørs støynivå i nattperioden kl. 23-07: Lnatt: 42 dBA 

iii. Tiltakshaver skal sikre at krav til innendørs gjennomsnittlig støynivå i 

oppholdsrom og soverom i de nærmeste boligene ikke overskrider 

Lp,A,24h 30 dB. For nattperioden (kl. 23-07) skal støy i soverom ikke 

overskride Lp,AF,max 45 dB. 

b. For døgnkontinuerlige perioder gjelder i tillegg til vilkårene ovenfor under 

punkt a, følgende vilkår: 

i. Maksimal lengde på hver døgnkontinuerlige periode er 30 døgn. 

ii. Det skal være minimum 30 døgn ordinær drift før neste 

døgnkontinuerlige periode kan iverksettes. 

iii. Utenfor normal driftstid 06.00-18.00 skal aktiviteten begrenses til å 

produsere og transportere ut maksimalt 4 billass betong. Det tillates 

ingen transport inn til betongblandeverket. Påfylling av siloer for tilslag 

og annen klargjøring av produksjonen skal så langt det lar seg gjøre skje 

innenfor normal driftstid. 

iv. Perioder med døgnkontinuerlig drift skal varsles berørte naboer i 

forkant. Varslingen skal gjennomføres på tidligst mulige tidspunkt, og 

senest 7 dager i forveien. Varslingen skal minimum inneholde: 

1. Henvisning til relevant regelverk 

2. Arbeidets art 

3. Begrunnelse for at de støyene arbeidene er nødvendige 
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4. Stipulert periode for støyende aktivitet 

5. Arbeidstid over døgnet og type aktivitet til ulike tider 

6. Ansvarlig kontaktperson, inkludert telefon og arbeidssted 

3. Viderebehandling av saken delegeres rådmannen. 
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4/20   

Snødeponi Petersøya - dispensasjon for vinteren 2019/2020 Gnr/bnr/fnr 318/250/1 

 

Vedtak: 

 

 Søknaden om dispensasjon fra regulert formål på Petersøya avslås. 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag: 

Rådmannens alternativ 1: 

«1. Søknaden om dispensasjon fra regulert formål på Petersøya avslås». 

Konsekvens: Kommunen vil ikke ha et sted å deponere snø som er godkjent etter 

forurensningsloven. 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Braatens (Sp) forslag, ble Braatens 

forslag vedtatt mot 4 stemmer (Krf, Frp og H). 

 

Forslag til vedtak: 

 

HMA innvilger søknaden om dispensasjon fra arealformålene i reguleringsplan nr. 431 på 

følgende vilkår: 

1. Dispensasjonen gjelder for vintersesongen 2019/2020. 

2. Det kan deponeres maksimalt 10 000 m3 snø. 

3. Deponiet skal ha maksimalt 5,0 meter høyde. 

4. Deponiet skal plasseres som vist på kart sendt som vedlegg D-1 sammen med 

byggesøknaden, og slik at grillplassen nord på Petersøya er allment tilgjengelig. 

Deponiet skal være nord for prøvepunkt P3. 

5. Deponiet skal ikke hindre allmennhetens tilgang til stien rundt Petersøya. 

6. Deponiet skal være forsvarlig sikret med byggegjerde og eventuelt andre nødvendige 

sikringstiltak i perioden det lagres snø på Petersøya. 

7. Bommen på adkomstveien til Petersøya skal holdes låst når det ikke foregår transport 

av snømasser. 

8. Eventuell søppel som følger med snøen, skal ikke spres til området rundt. Søppel som 

medfølger snøen, skal plukkes minimum ukentlig i smelteperioden, og oftere ved 

behov. 

9. Når snøen er borte, skal hele området plukkes for søppel og tilbakeføres til alminnelig 

god stand før byggegjerdet fjernes. Dette skal skje uten ugrunnet opphold etter 

snøsmeltingen. 
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5/20   

Klage på pålegg om utbedring av avløp Gnr/bnr 18/11 - Bakkebakken 20 

 

Vedtak: 

 

1. HMA kan ikke se at det er kommet frem vesentlig nye opplysninger, og opprettholder 

det opprinnelige vedtaket (22.10.19, saksnr 19/3907-3) om at eier må sørge for at det 

blir etablert et godkjent avløpsanlegg innen 01.09.21. 

2. Saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. HMA kan ikke se at det er kommet frem vesentlig nye opplysninger, og opprettholder 

det opprinnelige vedtaket (22.10.19, saksnr 19/3907-3) om at eier må sørge for at det 

blir etablert et godkjent avløpsanlegg innen 01.09.21. 

2. Saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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6/20   

Avslag på søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 66/12 - Plassen Gardhamar 

 

Vedtak: 

 

1. Søknad om fradeling godkjennes etter jordloven § 12.  

2. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder etter kommuneplanen § 

10.1 godkjennes, jf. pbl. § 19-2.  

3. Søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 66/12 godkjennes i prinsippet, jf. pbl. § 20-1 

første ledd bokstav m.  

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

 

 

Behandling: 

 

Lise Kihle Gravermoen (Sp) fremmet følgende forslag: 

Rådmannens alternativ 2: 

«1. Søknad om fradeling godkjennes etter jordloven § 12.  

2. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder etter kommuneplanen § 

10.1 godkjennes, jf. pbl. § 19-2.  

3. Søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 66/12 godkjennes i prinsippet, jf. pbl. § 20-1 

første ledd bokstav m.  

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Gravermoens (Sp) forslag, ble 

Gravermoens forslag vedtatt mot 2 stemmer (V og H). 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknad om fradeling avslås etter jordloven § 12. 

2. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder etter 

kommuneplanen § 10.1 avslås, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2. 

3. Søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 66/12 avslås, med bakgrunn i 

avslag på dispensasjonssøknaden, jf. pbl. § 20-1 første ledd bokstav m. 

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
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7/20   

Søknad om fornyet tillatelse til motorferdsel i utmark - opplæring til førerkort for 

snøscooter  

 

Vedtak: 

 

1. Det gis tillatelse til Team Hønefoss trafikkskole AS v/ Trond Hegseth AS for kjøring 

med snøscooter i opplæringsøymed på beskrevne traséer på gnr 298/1, jfr. forskrift for 

motorkjøretøy i utmark § 6, på følgende vilkår: 

a. Kjøringen skal foregå på hensynsfull måte 

b. Kjøringen skal foregå innenfor avgrenset område som vist på kart 

c. Tillatelsen gjelder for perioden 01.01.2020 – 31.12.2021 

2. Det skal føres kjørebok, for skolesnøcooter samt opplæringskjøretøy. 

3. Kjøring må tilpasses annen bruk av området. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Roger Larsen erklærte seg inhabil i behandling av sak 7/20, ihht. Forvaltningsloven § 6, annet 

ledd. 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det gis tillatelse til Team Hønefoss trafikkskole AS v/ Trond Hegseth AS for kjøring 

med snøscooter i opplæringsøymed på beskrevne traséer på gnr 298/1, jfr. forskrift for 

motorkjøretøy i utmark § 6, på følgende vilkår: 

a. Kjøringen skal foregå på hensynsfull måte 

b. Kjøringen skal foregå innenfor avgrenset område som vist på kart 

c. Tillatelsen gjelder for perioden 01.01.2020 – 31.12.2021 

2. Det skal føres kjørebok, for skolesnøcooter samt opplæringskjøretøy. 

3. Kjøring må tilpasses annen bruk av området. 
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8/20   

Motorferdsel i utmark, søknad om fornyelse av tillatelse  

 

Vedtak: 

 

1. Ole Johnny Torstensrud gis tillatelse til ferdsel med 8-hjuls kjøretøy/Argo for deler av 

Vestre Ådal (eiendommene gnr. 294/3, gnr. 295/3 og 5, gnr. 294/1, gnr. 293/2, gnr. 

293/1), jf. § 6 i lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag. 

2. Tillatelsen gjelder traseer/jaktposter/fiskeplasser i henhold til innsendte kart. 

3. Tillatelsen gjelder fom. 01.01.2020 til 31.12.2021. 

4. Det forutsettes at det føres kjørebok og at det foreligger samtykke fra berørte 

grunneiere. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ole Johnny Torstensrud gis tillatelse til ferdsel med 8-hjuls kjøretøy/Argo for deler av 

Vestre Ådal (eiendommene gnr. 294/3, gnr. 295/3 og 5, gnr. 294/1, gnr. 293/2, gnr. 

293/1), jf. § 6 i lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag. 

2. Tillatelsen gjelder traseer/jaktposter/fiskeplasser i henhold til innsendte kart. 

3. Tillatelsen gjelder fom. 01.01.2020 til 31.12.2021. 

4. Det forutsettes at det føres kjørebok og at det foreligger samtykke fra berørte 

grunneiere. 
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Vedtak: 

 

1. Klagen fra BA-tec as tas ikke til følge. 

2. Klagen fra Anne Helene Frøislie tas ikke til følge. 

3. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak 

av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter denne 

lov. Klagen sendes fylkesmannen i Oslo og Viken med følgende uttalelse: 

 Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette 

saksframlegget. 

4. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Punktivs avstemming: 

Rådmannens pkt. 1 ble vedtatt mot 3 stemmer (V, Hanserud Frp og H) som Hovedutvalgets 

(HMA) innstilling til Formannskapet. 

Rådmannens pkt. 2-4 ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Klagen fra BA-tec as tas ikke til følge. 

2. Klagen fra Anne Helene Frøislie tas ikke til følge. 

3. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak 

av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter denne 

lov. Klagen sendes fylkesmannen i Oslo og Viken med følgende uttalelse: 

 Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette 

saksframlegget. 

4. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/61-6  Arkiv: 033  

 

Sak: 1/20 

 

Saksprotokoll - Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

den 13.01.2020  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.01.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Delegerte vedtak tas enstemmig til orientering. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5551-9  Arkiv: GNR 318/250/1  

 

Sak: 4/20 

 

Saksprotokoll - Snødeponi Petersøya - dispensasjon for vinteren 2019/2020 Gnr/bnr/fnr 

318/250/1 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Søknaden om dispensasjon fra regulert formål på Petersøya avslås. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.01.2020: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag: 

Rådmannens alternativ 1: 

«1. Søknaden om dispensasjon fra regulert formål på Petersøya avslås». 

Konsekvens: Kommunen vil ikke ha et sted å deponere snø som er godkjent etter 

forurensningsloven. 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Braatens (Sp) forslag, ble Braatens 

forslag vedtatt mot 4 stemmer (Krf, Frp og H). 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3907-6  Arkiv: GNR 18/11  

 

Sak: 5/20 

 

Saksprotokoll - Klage på pålegg om utbedring av avløp Gnr/bnr 18/11 - Bakkebakken 

20 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. HMA kan ikke se at det er kommet frem vesentlig nye opplysninger, og opprettholder 

det opprinnelige vedtaket (22.10.19, saksnr 19/3907-3) om at eier må sørge for at det 

blir etablert et godkjent avløpsanlegg innen 01.09.21. 

2. Saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.01.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5112-3  Arkiv: K01  

 

Sak: 7/20 

 

Saksprotokoll - Søknad om fornyet tillatelse til motorferdsel i utmark - opplæring til 

førerkort for snøscooter  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Det gis tillatelse til Team Hønefoss trafikkskole AS v/ Trond Hegseth AS for kjøring 

med snøscooter i opplæringsøymed på beskrevne traséer på gnr 298/1, jfr. forskrift for 

motorkjøretøy i utmark § 6, på følgende vilkår: 

a. Kjøringen skal foregå på hensynsfull måte 

b. Kjøringen skal foregå innenfor avgrenset område som vist på kart 

c. Tillatelsen gjelder for perioden 01.01.2020 – 31.12.2021 

2. Det skal føres kjørebok, for skolesnøcooter samt opplæringskjøretøy. 

3. Kjøring må tilpasses annen bruk av området. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.01.2020: 

 

Roger Larsen erklærte seg inhabil i behandling av sak 7/20, ihht. Forvaltningsloven § 6, annet 

ledd. 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5520-3  Arkiv: K01 &18  

 

Sak: 8/20 

 

Saksprotokoll - Motorferdsel i utmark, søknad om fornyelse av tillatelse  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Ole Johnny Torstensrud gis tillatelse til ferdsel med 8-hjuls kjøretøy/Argo for deler av 

Vestre Ådal (eiendommene gnr. 294/3, gnr. 295/3 og 5, gnr. 294/1, gnr. 293/2, gnr. 

293/1), jf. § 6 i lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag. 

2. Tillatelsen gjelder traseer/jaktposter/fiskeplasser i henhold til innsendte kart. 

3. Tillatelsen gjelder fom. 01.01.2020 til 31.12.2021. 

4. Det forutsettes at det føres kjørebok og at det foreligger samtykke fra berørte 

grunneiere. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.01.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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